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s. 255) — ej behandlad av Tarschys — där han ger en karikatyrartad bild av tidens 
arkeologi. Han skildrar den stackars fomforskaren, som står i sommarhettan 
och letar efter svärd och runor i sina »ättekullar». Denne gläder sig barnsligt åt 
varje fynd han gör, om det också bara är några bitar:

Men tro mig, du, i ättekullars sand 
Sin stora dagbok Saga aldrig skriver.

Det fosterländska arvet kan man aldrig finna där utan i nationalmedvetandet:

Grip i din egen barm; och lever ej 
Det sökta där, du finner ingenstädes 
Den gamla nordiskhetens konterfej.

Dikten publicerades 1845, några år efter att den nordiska arkeologien fått ett 
starkt uppsving genom Lundapr of essom Sven Nilssons epokgörande arbete Skan
dinaviska nordens urinvånare (1838-43), där han tillämpade naturvetenskapliga 
metoder på detta område. Sådana studier f öreföl lo utan tvivel Strandberg alltför 
närsynta och föga nyttiga för den nordiska saken. Hans livliga och otåliga ingenium, 
hans konstnärsfantasi fascinerades istället av de hegelianskt färgade framtids
drömmar, som vällde fram ur hans nationella medvetande.

I min kritik av Tarschys avhandling har jag huvudsakligen sökt komplettera 
de synpunkter, som han anlägger på ämnet. Den har framförallt gällt uppfatt
ningen om Strandbergs personlighet och hans kontakt med svensk och tysk fri- 
hetsdiktning. Mot Tarschys’ metoder och forskningsresultat synes man ej kunna 
göra några vägande anmärkningar. De präglas av kringsynthet och balanserat om
döme.

A lf Kjellén.

H e lg e  Gu l l b e r g , Stil- och manuslcriptstudier till Gösta Berlings saga. 
Göteborgs Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhälles Handlingar. 
Sjätte följden. Ser. A. Band 3. N:o 6. Göteborg 1948.

Med sin -undersökning Stil- och manuskriptstudier till Gösta Berlings saga har 
Helge Gullberg lagt en av grundstenarna till kommande Lagerlöf sforskning. — 
Om man undantager Gunnar Ahlströms arbete Den underbara resan samt Nils 
Afzelius’ omsorgsfullt kommenterade utgåva Från skilda tider 1- 2 , så har tidi
gare ytterst ringa arbete nedlagts på vederhäftiga och noggranna undersökningar 
av Selma Lagerlöfs verk. Selma Lagerlöfs-forskningen har fram till våra dagar 
ingalunda varit omhuldad eller på modet. Kanske man delvis kan finna förkla
ringen härtill i Rubows reflexion inför H. C. Andersens diktning, då han fastslår, 
att sagan nästan alltid haft de bokligt bildade mot sig. Men helt räcker denna 
förklaring väl ej, när man grubblar över svenskarnas svala intresse för Selma 
Lagerlöfs produktion, som dock är så mångskiftande.

Oviljan mot att börja i botten vid en undersökning av Selma Lagerlöfs verk 
torde väl också ha bidragit till lagerlöfsforskningens sena start. Helge Gullberg 
har dock i sitt arbete gripit sig an denna första större uppgift — klarläggandet 
av presentupplagans tillblivelse. Härtill har han fogat en undersökning av en 
tidigare otryckt version av den fullständiga upplagans två sista kapitel.

Med tanke på de ytterst sparsamma källor, som stå till buds för en utredning 
av detta tidigaste skede i Selma, Lagerlöfs prosadiktning, är uppgiften ingalunda 
lätt. Före sin död återkrävde Selma Lagerlöf den brevsamling, som skulle ha 
skänkt de bästa upplysningarna, nämligen korrespondensen med Matilda Wide- 
gren, hennes närmaste litterära förtrogna under denna tid. Även andra brev
samlingar, som kunde ha spritt ljus över problemen äro otillgängliga. Därtill 
kommer Selma Lagerlöfs senare ofta oklara och motsägande uttalanden om 
debutverkets tillblivelse, vilka ej underlätta ett klarläggande.

Selma Lagerlöfs författarskap utvisar ett ständigt sökande fram till den slut
giltiga sant konstnärliga formen. Hos henne förmå ej ’canzonerna springa hel
stöpta fram på läpparna’, så som hon berättar, att de göra för Siciliens innevå
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nare var höst vid tiden för vinskörden. Labor omnia vincit blev hennes valspråk, 
och Gullberg har också visat på den möda och det arbete, som ligger bakom de 
fem tävlingskapitlens tillblivelse. ’Från manuskript till jubileumsupplaga’ be
nämnes det största avsnittet i hans utredning, där man i en väldokumenterad 
framställning kan följa de skilda kapitlens tillkomst från våren 1889 till som
maren 1890, då tävlingstiden utgick. — Även för handskriftens historia och rät
telserna av olika händer gives en utförlig och noggrann redogörelse, och man 
bringas till klarhet över vilka rättelser och tillägg, som härröra från författarin
nan, från huvudgranskaren Matilda Widegren och från redaktionen.

Till tiden före juli 1890 förlägger Gullberg kapitlen Gösta Berling — poeten, 
Lifvets stigar och Döden befriaren. Ebba Dohnas historia och Spökhistorier fast
slår han vara skrivna under juli månad 1890.

Möjligen har Gullberg i alltför hög grad tagit Selma Lagerlöf på orden, då han 
utgår från hennes uppgift om det sista kapitlets så brådstörtade tillkomst nat
ten före tävlingsmanuskriptets insändande. Under senare dagar dramatiserar och 
tillrättalägger Selma Lagerlöf gärna sina ungdomsminnen. Därpå ge de skilda 
utkasten till Mårbackasviten åtskilliga belägg. Förhållandet kan mycket väl 
vara detsamma 1902, då hon efter berömmelsen vill ge en levande skildring av 
debutårens kamp. Med kännedom om hennes mödosamma arbete med varje 
verk och hennes sorgfälliga slipning även av de avsnitt, som synas ha tillkom
mit under den inspirationens yrsel hon så ofta talar om, tvekar man inför upp
giften, att ett kapitel som Spökhistorier skulle ha ägt en så osedvanligt kort till
blivelsetid.

Det andra kapitlet, Ebba Dohnas historia, vilket likaledes skulle vara avfat
tat i juli 1890, alltså strax före tävlingstidens utgång, äger såsom Gullberg på
pekat en välberäknad komposition, en mer sinnrikt dold och vida bättre infogad 
symbol än de övriga samt den första riktigt genomförda människoteckningen. 
Detta synes dock ej vara drag, som tala för att kapitlet avfattats i tävlingens elfte 
timme. Ej heller behöver Värmlandstonen’, som författaren finner ligga över 
dessa två kapitel, nödvändigtvis tyda på att de tillkommit under värmlands- 
vistelsen. Ofta förmår snarare avståndet från hembygden intensifiera känslan 
för det förlorade barndomsparadiset.

Ett stort intresse har Gullberg ägnat åt den speciella Gösta Berlingsstilen och 
dess uppkomst. Selma Lagerlöfs egna uttalanden härom äro varken många eller 
utförliga. Frågan hänger nära samman med kapitlet inspiration och är synner
ligen fängslande. De mest givande källorna äro En saga om en saga, uppsatsen 
om Carlyle i Höst samt breven till Helena Nyblom. Men ytterligare några brev 
av författarinnan finnas dock, värda att beakta som komplettering, när nu brev- 
uttalanden från Selma Lagerlöf själv är så sällsynta under denna tid.

Till Amanda Kerfstedt skriver Selma Lagerlöf från Rocklunda den 14.2. 1891, 
sedan hon av fru Kerfstedt synes ha mottagit en varning för att hon i berättel
sen om Fredrika Bremers död i Dagny ej förmått frigöra sig från Gösta Berling- 
stilen: »Mitt nästa arbete är intet nytt utan i det måste jag just begagna denna 
stil. ’Ur Gösta Berlings saga’ är nämligen blott och bart fem kapitel ur en stor 
Vermlandsroman, som jag arbetat på i åratal, och då den tryckes komma de att 
åter ingå i den på sin rätta plats. Alltså är ännu ingen fara för stilen, i allmän
het måste jag arbeta mig till den för hvarje nytt kapitel. Jag har så litet anlag 
för manér att jag aldrig fått en klar metod som skollärarinna en gång.» — Y tt
randet kompletterar Gullbergs intressanta utredning om de olika kapitlens stil- 
utveckling. Även det svarsbrev Selma Lagerlöf skrev för Hellen Lindgrens inter
vju i Idun 1902 och som nu kommit i dagen upplyser vidare om hennes kamp 
med formen i Gösta Berlings saga.1

Mer i förbigående påpekar Gullberg, att man vid sidan av stilpåverkan från 
Carlyle även har att räkna med inflytande från bibelns stil, men att dessa stil- 
intryck starkare spåras i de senare skrivna kapitlen av Gösta Berlings saga. — 
Det synes dock, som om såväl Böök som Gullberg i alltför ringa grad beaktat 
Selma Lagerlöfs tidiga bundenhet vid bibeln, dess språk och uttrycksmedel och 
något överbetonat Carlyles roll. Josua Mjöberg har i Ver sacrum, 1902, varit 
inne på detta område. I Selma Lagerlöfs nittiotalsproduktion spårar man stän
digt denna influens från bibelns stil. Psaltaren, Jobs bok och Höga visan ha med

1 Dessa brev komma att publiceras under året.
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säkerhet en betydelsefull andel i Selma Lagerlöfs lyriskt-subjektiva uttrycks
sätt, — även vid utarbetandet av de tidigaste kapitlen i Gösta Berlings saga. 
När folket i Gösta Berlings saga vittnar om kapten Lennarts liv inför dennes 
hustru, griper hon till Gamla testamentets stil och ordförråd:

»Nu ljuder åter de gamla hymnernas språk. Män tala, som aldrig läst annan 
bok än bibeln. På bibelspråk ur Jobs bok, med ordvändningar från patriarker
nas dagar tala de om Guds vandringsman, som gick omkring och hjälpte folket.» 
— Utkasten till Antikrists mirakler visa även, hur avsnitt nedskrivna i inspira
tionens hänryckning plötsligt uppvisa ord och uttryck från bibelns poetiska par
tier, vilka alls ej passa samman med innehållet och även helt strukits av Selma 
Lagerlöf vid en mer sansad granskning.

Frågan är om ej också reminiscenser från den patetiska stilen i Mayne Reids 
Oceola — den roman som först öppnade Selma Lagerlöfs ögon för litteraturen —  
starkt influerat på språket i Gösta Berlings saga. Man kan jämföra den synner
ligen romantiska stilen i kapitlet Lifvets stigar med uttrycksmedlen i inlednings
kapitlet Blomsterlandet i Mayne Reids Oceola. Ur brevet till Hellen Lindgren 
framgår också det djupa intryck Oceola gjorde på den unga Selma Lagerlöf. — 
Bibeln, Carlyle och Mayne Reid synas ha stått fadder åt den mer exalterade Gösta 
Berlingstilen.

Ett fängslande och nytt material framlägger Gullberg i den senare delen av 
sitt arbete. Här publiceras för första gången den av Nils Afzelius på Mårbacka 
funna versionen av ’ Sagans’ slut, en som Gullberg visar tidigare avfattad ver
sion, som i konstnärligt avseende ingalunda går upp mot den slutgiltiga utform
ningen. Ännu en version av näst sista kapitlet omnämnes av författaren. Han 
meddelar det nu i detta nummer av Samlaren.

Om en minutiös noggrannhet och ett vältränat spårsinne vittnar Gullbergs 
sammanfogning av alla de skilda smärre tillgängliga upplysningar om Selma 
Lagerlöf av vilka han bygger upp sin redovisning för hennes arbete med debut
verket åren 1887-1890. Selma Lagerlöf-kronologien är ännu som en oröjd djungel, 
i synnerhet vad beträffar 90-talets brokiga produktion. Man vill hoppas, att 
Gullberg fortsätter på det arbetsområde han så framgångsrikt beträtt. Den när
maste uppgiften blir då en fortsatt undersökning av den fullständiga upplagan 
av Gösta Berlings saga, en utredning på vilken man väntar med det största in
tresse.

Bengt Ek,


